IAA MOBILITY 2023 στο Μόναχο (05.- 10.09.2023)
Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου και Ηλεκτροκίνησης
Η κορυφαία πλατφόρμα του μέλλοντος της αυτοκίνησης!
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει Επιχειρηματική αποστολή και B2B
συναντήσεις με επιχειρήσεις από Γερμανία και από άλλες χώρες!
Κυρίες και κύριοι,
το Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου και Ηλεκτροκίνησης, IAA, θα διεξαχθεί στις 05. – 10.09.2023 στο Μόναχο, από τον
Σύνδεσμο Αυτοκινητοβιομηχανίας της Γερμανίας (VDA) και τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου, του οποίου επίσημος
αντιπρόσωπος στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Η IAA, η κορυφαία πλατφόρμα του μέλλοντος της αυτοκίνησης, εξελίσσεται συνεχώς από ένα motor show σε μια mobility
πλατφόρμα. Εκτός από την επίδειξη εντυπωσιακών αυτοκινήτων, e-bikes και e-scooters και των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς, αναμένεται να αναπτύξει το μοντέλο μιας “smart city” με έξυπνη κυκλοφορία και καινοτόμους τρόπους
σύνδεσης μεταφοράς, μέσω της βιωσιμότητας και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ανθρώπων. Η IAA αντιπροσωπεύει μια
ολιστική εικόνα της αυτοκίνησης.
Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο διοργανώνει Επιχειρηματική αποστολή και B2B συναντήσεις με επιχειρήσεις από
Γερμανία και από άλλες χώρες, στην IAA MOBILITY 2023, στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας και επιχειρηματικής
δικτύωσης. Κατά αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην ενίσχυση των επαφών και της τεχνογνωσίας σε τομείς με προοπτική
ανάπτυξης της ελληνικής και κυπριακής οικονομίας, έχοντας ως στόχο να εντείνουν οι επιχειρήσεις την επιχειρηματική
τους δραστηριότητα!
Μέσα στην επόμενη δεκαετία, ο τρόπος που θα φτάνουμε από το σημείο Α στο σημείο Β, θα αλλάξει. Οι μεγαλύτερες
κατασκευαστικές εταιρίες του κλάδου αλλά και οι start up επιχειρήσεις, έχουν την ευκαιρία, μέσω της IAA, να παρουσιάσουν
όλες τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου.
Η IAA προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία της επόμενης γενιάς των οχημάτων, των e-bikes και e-scooters,
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και των φουτουριστικών προτύπων της βιομηχανίας, μέσα από διαδραστικά εκθέματα αλλά
και δίνοντάς τους την ευκαιρία για δοκιμαστικές περιηγήσεις και ειδικά events.
Όλα τα παραπάνω οδήγησαν τους διοργανωτές στο Μόναχο, μετά από 70 χρόνια διεξαγωγής της έκθεσης στη
Φρανκφούρτη. Τα πλεονεκτήματα, όπως η όμορφη πόλη του Μονάχου και οι εξαιρετικά ελκυστικές τοποθεσίες για
εκδηλώσεις κοντά στο κέντρο, θα αποτελέσουν το ιδανικό σκηνικό της IAA. Όλες οι τοποθεσίες θα συνδέονται με το
μοντέρνο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου μέσω διαδρομών, που θα περιλαμβάνουν λωρίδες προτεραιότητας για φιλικά
προς το περιβάλλον οχήματα, επιτρέποντας έτσι στους διοργανωτές να φύγουν από τις αίθουσες της έκθεσης και να βγουν
στο δρόμο.
Σημειώνεται ότι στην πρώτη εμφάνιση της IAA MOBILITY στο Μόναχο το 2021, έλαβαν μέρος 400.000 συμμετέχοντες από 95
χώρες, μεταξύ αυτών 744 εκθέτες και 936 ομιλητές από 32 χώρες, ενώ 3.500 δημοσιογράφοι κάλυψαν την έκθεση, οι οποίοι
έμειναν με τις καλύτερες εντυπώσεις, όπως όλα δείχνουν από τις έρευνες που διεξήχθησαν.
Η IAA MOBILITY 2021 κάλυψε συνολικά 315.000 τμ εκθεσιακού χώρου, τα 250.000 τμ εξ’ αυτών βρίσκονταν στους χώρους
του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου και τα 65.000 τμ μέσα στην πόλη του Μονάχου. Τα τμήματα αφιερωμένα στα
ποδήλατα και τη μικροκινητικότητα κάλυψαν 56.000 τμ και αξιοσημείωτο είναι ότι συνολικά, 255 οχήματα
χρησιμοποιήθηκαν στη Blue Lane, ενώ είχαν προγραμματιστεί 7.000 test drives.
Κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή μπορείτε να παραγγείλετε online στην ιστοσελίδα www.iaa.de.
Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση για την έκθεση, την Επιχειρηματική αποστολή και τις B2B συναντήσεις μπορεί να απευθυνθεί στο
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην
Ελλάδα και την Κύπρο, τηλ.: 210 64 19 037 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Αθηνά Θεοφανίδου
Εκπρόσωπος
Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου
στην Ελλάδα και την Κύπρο
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